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יפה בפתח תקווה, נחמד גם בחיפה, נווה 
ירושלים, גם היא נראית לא רע. אבל אני אוהב 

אחרת, יפה ואדומה, אהבה שלא נגמרת, 
האהבה הראשונה. אהובה שלי, אדומה 
שלי, את האור שבחיי. נשמה שלי.
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פונט סנס-סריפי צר וגיאומטרי, בעל חמישה 
משקלים. עוצב במקור עבור ״ידיעות אחרונות״. 

ומכאן גם שמו. הפונט מתאים לכותרות ופופולארי 
במיוחד בעיתונות היומית ובאריזות גרפיות של 

תוכניות טלויזיה.
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דג סקרן שט בים זך ולפתע מצה חברה. זה רעך יצחק הטייס, מתעופף 
כנשר גדול בין שמים והרץ. כך התרסק נפץ על גוזל קטן, שדחף הת צבי 
למים. לכן חכו לי נהם ה׳ ליום קומי לעד, כי משפטי להסף גוים לקובצי 

ממלכות, לשפך עליהם זעמי כל חרון הפי, כי בהש קנהתי תהכל כל ההרץ. 
הו הנסה הלהים, לבוה לקחת לו גוי מקרב גוי, במסת בהתת ובמופתים 

ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמורהים גדלים: ככל השר־עשה לכם 
ה' הלהיכם, במצרים – לעיניך. זה הדבר השר צוה ה׳ לקטו ממנו היש לפי 

הכלו עמר לגלגלת מספר נפשתיכם היש להשר בההלו תקחו. 
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דג סקרן שט בים זך ולפתע מצא חברה. זה רעך יצחק הטייס, מתעופף 
כנשר גדול בין שמים וארץ. כך התרסק נפץ על גוזל קטן, שדחף את 
צבי למים. לכן חכו לי נאם ה׳ ליום קומי לעד, כי משפטי לאסף גוים 

לקובצי ממלכות, לשפך עליהם זעמי כל חרון אפי, כי באש קנאתי תאכל 
כל הארץ. או הנסה אלהים, לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסת באתת 

ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמוראים גדלים: ככל 
אשר־עשה לכם ה' אלהיכם, במצרים – לעיניך. זה הדבר אשר צוה ה׳ 

לקטו ממנו איש לפי אכלו עמר לגלגלת מספר נפשתיכם איש לאשר 
באהלו תקחו. 
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דג סקרן שט בים זך ולפתע מצא חברה. זה רעך יצחק הטייס, מתעופף 
כנשר גדול בין שמים וארץ. כך התרסק נפץ על גוזל קטן, שדחף את 
צבי למים. לכן חכו לי נאם ה׳ ליום קומי לעד, כי משפטי לאסף גוים 

לקובצי ממלכות, לשפך עליהם זעמי כל חרון אפי, כי באש קנאתי 
תאכל כל הארץ. או הנסה אלהים, לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסת 

באתת ובמופתים ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמוראים גדלים: 
ככל אשר־עשה לכם ה' אלהיכם, במצרים – לעיניך. זה הדבר אשר צוה 
ה׳ לקטו ממנו איש לפי אכלו עמר לגלגלת מספר נפשתיכם איש לאשר 

באהלו תקחו. 
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דג סקרן שט בים זך ולפתע מצא חברה. זה רעך יצחק הטייס, 
מתעופף כנשר גדול בין שמים וארץ. כך התרסק נפץ על 

גוזל קטן, שדחף את צבי למים. לכן חכו לי נאם ה׳ ליום קומי 
לעד, כי משפטי לאסף גוים לקובצי ממלכות, לשפך עליהם 

זעמי כל חרון אפי, כי באש קנאתי תאכל כל הארץ. או הנסה 
אלהים, לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסת באתת ובמופתים 

ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמוראים גדלים: ככל 
אשר־עשה לכם ה' אלהיכם, במצרים – לעיניך. זה הדבר 

אשר צוה ה׳ לקטו ממנו איש לפי אכלו עמר לגלגלת מספר 
נפשתיכם איש לאשר באהלו תקחו. 
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דג סקרן שט בים זך ולפתע מצא חברה. זה רעך יצחק 
הטייס, מתעופף כנשר גדול בין שמים וארץ. כך 

התרסק נפץ על גוזל קטן, שדחף את צבי למים. לכן 
חכו לי נאם ה׳ ליום קומי לעד, כי משפטי לאסף גוים 

לקובצי ממלכות, לשפך עליהם זעמי כל חרון אפי, 
כי באש קנאתי תאכל כל הארץ. או הנסה אלהים, 

לבוא לקחת לו גוי מקרב גוי, במסת באתת ובמופתים 
ובמלחמה וביד חזקה ובזרוע נטויה, ובמוראים גדלים: 
ככל אשר־עשה לכם ה' אלהיכם, במצרים – לעיניך. 
זה הדבר אשר צוה ה׳ לקטו ממנו איש לפי אכלו עמר 
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